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Indhold
Indledning
Forord til læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0-18 år – læring,
sprog og læsning
Forord til daginstitutionsområdet; dagtilbud 0-6 år
Handleplan for læsning; vuggestue/dagpleje 0-3 år
Handleplan for læsning; børnehave 3-6 år
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Forord til skoleområdet; mellemtrin
Handleplan for læsning; mellemtrin

Forord til skoleområdet; udskoling
Handleplan for læsning; udskoling

Forord til skoleområdet; SFOs rolle og opgave
Temahæfter
Læsevejlederens funktioner
Inklusion
• Bilag: Arbejdsmodel for dagsorden for læsekonference
• Bilag: Arbejdsmodel for status og handleplaner for læsekonference
• Bilag: Arbejdsmodel for handleplaner for læsning
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Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 – 18 år
- læsning, sprog og læring Børnene i Egedal Kommune skal blive endnu bedre til at læse.

Med den nye læsekompetenceplan vil Egedal Kommune i fremtiden sætte endnu tydeligere fokus på børns sprog, læsning og læring. Der skal være en god sammenhæng i
arbejdet med børns sprog, læsning og læring fra 0 – 18 år.
Denne bog indeholder både læsekompetenceplan og handleplaner.
Tidlig sproglig udvikling er et godt udgangspunkt for, at børnene kan blive glade for at
læse og skrive, men sprog og læseevner skal hele tiden stimuleres og vedligeholdes,
hvis resultatet skal blive rigtig godt.
Indsatsen i dagtilbud, skole og fritid vil være forskellig, men med det fælles mål for
øje, at læsning er alle fags moder.
De enkelte dagtilbud, fritidstilbud og skoler skal på denne baggrund selv tilrettelægge
og implementere kommunens læsekompetenceplan, således at indsatsen i den enkelte
enhed matcher det arbejde, der i øvrigt er i gang i skolen eller institutionen.
Den målrettede og sammenhængende indsats i dagtilbud, skole og fritidsinstitution
skal ske i tæt samarbejde med forældre.
Vi har mange gode læsere i Egedal Kommune, og de skal være sikre og hurtige læsere, ligesom der skal følges mere konsekvent op på de elever, der har store læsevanskeligheder.
Alle døre lukker sig i uddannelsessystemet, hvis barnet ikke kan læse. Verden bliver
meget mindre.
Resultaterne både kan og skal blive endnu bedre.

God fornøjelse.

Vicky Holst Rasmussen

Karsten Søndergaard

Formand for Familieudvalget

Formand for Skoleudvalget
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Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 – 18 år
- læsning, sprog og læring Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har i november 2012 vedtaget Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0-18 år – læring, sprog og læsning.
Læsekompetenceplanen udstikker den overordnede ramme for arbejdet med
børn og unges sprog-, læse- og skriveudvikling i kommunen.
Institutionerne og skolerne udarbejder på baggrund af Læsekompetenceplanen sin egen lokale handleplan, som lægges på skolens hjemmeside.
Hovedsigtet med en læsekompetenceplan for sprog og læsning er, at alle
voksne omkring et barn kender til,
hvordan der kan arbejdes med sprog,
læsning og skrivning på måder, der
fremmer børn og unges sprogforståelse, læse-skrivetilegnelse og læring.
I fokus er også at skabe en fælles indgang til arbejdet med sprog og læsning
blandt de professionelle. Der har været
forsket meget i området de senere år,
og dette forslag til en læsekompetenceplan og de underliggende handleplaner
er baseret på kendte forskningsresultater, hvilket sikrer, at de professionelle
voksne målrettet gør det, man ved virker.
Styrkelse af børn og unges sprog- læse- og skriveudvikling sker ved en fælles indsats og i et bredt samarbejde
både lokalt og centralt.
Materialet er udarbejdet som overskuelige hæfter, der henvender sig til forskellige aktører omkring børns sprog,
læsning og skrivning – forældrene og
de professionelle.

et særligt fokus eller en særlig rolle
samt materiale med gode råd gennem
hele forløbet til forældre.
Materialet er udarbejdet ud fra nedennævnte overordnede mål i den almene
børne- og ungepolitik i Egedal Kommune:
”Børn skal lege og lære, og unge skal
have en spændende og aktiv hverdag
og inspireres til uddannelse. Den pædagogiske og faglige indsats skal være
genstand for stadig udvikling – både i
den enkelte institution og skole – og på
tværs af faggrænser”.
”Egedal Kommune har dygtige og inspirerende medarbejdere, der sikrer, at de
fastsatte mål implementeres i en demokratisk proces. Dygtige rollemodeller, der sikrer høj kvalitet i undervisningen og i det pædagogiske arbejde ud
fra de fastsatte mål. Herunder udvikling
af en evaluerende kultur, der medfører,
at der arbejdes systematisk med refleksioner og resultater”.

Handleplaner og temahæfter
Der er generelle hæfter (områdehæfter)
samt modeller for handleplaner, der
skal ligge til grund for institutionens/skolens videre arbejde med udarbejdelse af egen lokal handleplan.
Der er temahæfter, der henvender sig
til specifikke medarbejdergrupper med
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